AZ ERDİ-, A SZÁRAZ FŐ- ÉS AVARTÜZEK MEGELİZÉSE ÉRDEKÉBEN
A Gyır-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Mosonmagyaróvári
Kirendeltségének felhívása
Az erdı – és a szabadtéri tüzek szempontjából a tavasz a legveszélyeztetettebb idıszak. A
jó idı beköszöntével megnövekszik a kirándulni vágyók száma, a kerti munkálatok elkezdıdnek,
így fokozott figyelmet kell fordítani az erdı – és a szabadtéri tüzek kialakulásának megelızésére.
A legtöbb esetben a tőz kialakulásának a legfıbb oka, az emberi gondatlanság, ami kis
odafigyeléssel elkerülhetı lenne. A felhívásban szereplı tudnivalókkal és szabályokkal jobb
tisztában lenni, fontos, hogy betartsuk ıket, hiszen ezen ismeretek tudatában képesek lehetünk
megakadályozni egy esetleges tőzeset kialakulását.

I.A szabadtéri tüzelések fajtái tőzvédelmi szempontból:
1.Növényi hulladékégetés szabályai külterületen
(- a tarló, - a gyep, - a nád; - és a halmokban történı egyéb növényi hulladékégetés)
-

-

-

-

Alkalomszerő tőzveszélyes tevékenységnek minısül mind a 4 fajtája, ezért csak elızetesen,
írásban meghatározott feltételek alapján végezhetı, melynek tartalma: - munkavégzés ideje (tól;-ig) – betartandó szabályok tüzelés elıtt és után, - munkavégzık neve, és a felelısök
megnevezése;- helyszínen tartandó, tőzoltásra alkalmas eszközök (Pl. kéziszerszámok,
lajtoskocsi vödrökkel)
A tervezett, nagyobb területen történı tőzgyújtás (avar-, a tarló-, a nádégetés esetén)
idıpontját és terjedelmét, a munkavezetı elérhetıségét a megkezdés elıtt legalább 24
órával az illetékes hivatásos tőzoltóságnak írásban be kell jelenteni, mely történhet
elektronikus úton is. (Mosonmagyaróvár, Alkotmány u. 16. tel 96/215-633;
movar.kk@katved.gov.hu)
A növényi hulladékot csak szélcsendes idıben, és úgy végezhetı, hogy az a környezetére
tőz- és robbanásveszélyt ne jelentsen. Az érintett területen az apró vadban okozható károk
elkerülése érdekében vadriasztást kell végrehajtani.
A fasorok, facsoportok védelmét biztosítani kell.
Az égetést szakaszosan, kezelhetı nagyságú (max. 10 ha) területen kell végezni, és csak
az egyik szakasz felégetése után szabad a másik szakasz felégetéséhez hozzáfogni.

-

Az égetés idıtartamára a tőzoltásra alkalmas kéziszerszámmal ellátott, megfelelı
létszámú, kioktatott személy jelenlétérıl kell gondoskodni.
A tüzet tilos ırizetlenül hagyni, és veszély esetén, vagy ha a tőzre már szükség nincs, azt
azonnal el kell oltani.
Az égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni és – vízzel, földtakarással,
kéziszerszámokkal stb. – a parázslást, izzást meg kell szüntetni.
Fontos tőzmegelızési intézkedés, ha a tulajdonosok a területet a terület mővelési ágának
megfelelıen, száraz főtıl és éghetı anyagtól folyamatosan megtisztítják.
2. Növényi hulladékégetés elıírásai belterületen
(Itt kizárólag a saját telken halmokba rakott száraz növényi hulladékok égetésérıl van szó,)

- írásbeli engedély nem kell hozzá, tőzgyújtási tilalom alatt is végezhetı erdık 200 m-es
körzetén kívül,
- bejelenteni a Katasztrófavédelmi kirendeltségre nem kell
- a helyi önkormányzati rendelet szabályozhatja, hogy milyen idıszakokban végezhetı (Az
illetékességi területünkön lévı önkormányzatok ilyen tárgyú rendeleteit az 1. sz. melléklet
tartalmazza. Amennyiben nincs az önkormányzatnak ilyen rendelete, az azt jelenti, hogy az adott
község területén növényi hulladékot égetni tilos.)
- a tüzet tilos ırizetlenül hagyni, és veszély esetén, vagy ha a tőzre már szükség nincs, azt
azonnal el kell oltani.
- az égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni és – vízzel, földtakarással,
kéziszerszámokkal stb. – a parázslást, izzást meg kell szüntetni.
- növényi hulladékot csak szélcsendes idıben, és úgy végezhetı, hogy az a környezetére tőzés robbanásveszélyt ne jelentsen.
3. A kerti grillsütı használata, a szalonnasütés és a bográcsozás
Az ilyen – nyílt lángú – berendezések, eszközök használata, tőz gyújtása az ingatlanon belül az
általános égetési szabályok betartását követeli meg (lásd 2. pont), azzal a kivétellel, hogy ezt
önkormányzati rendeletben szabályozni szükségtelen.
4. A tőzgyújtás szabályai erdıterületen
4.1. Kijelölt tőzrakó helyek
Az erdıgazdálkodók a parkerdık területén turisztikai célból tőzvédelmi szempontból állandó
és biztonságos tőzrakó helyet kötelesek kialakítani. A kijelölt tőzrakó helyet az
erdıgazdálkodó kötelessége karbantartani, illetve az erdıtőz elleni védelmével kapcsolatos
feltételek megteremtésérıl gondoskodni. A kialakított tőzrakó helyen a tőzvédelmi
rendelkezések betartásával bárki jogosult tüzet rakni. (kivétel a tőzgyújtási tilalom idején)

Tőzgyújtásra kijelölt tőzrakó hely

- a tüzelés szabályaira a 2. pontban foglaltak vonatkoznak, azzal a kiegészítéssel, hogy a tüzelés
befejezését követıen a tüzet gondosan el kell oltani, meg kell gyızıdni arról, hogy kialudt,
távozás elıtt lehetıleg földet kell szórni a hamura.
4.2. Vágástéri hulladékégetés
Az erdıgazdálkodási tevékenységhez kapcsolódó égetésre csak az erdıgazdálkodó – annak
hiányában az erdı tulajdonosa – írásbeli engedélye birtokában lévı személy jogosult.
Felhívjuk az erdıgazdálkodók figyelmét, hogy az erdıgazdálkodási tevékenység keretében
végzett égetés alkalomszerő tőzveszélyes tevékenységnek minısül, melyet elızetesen az
illetékes tőzoltósághoz be kell jelenteni. (lásd 1. pontban leírtakat.)
Az erdıterületen végzett égetés részletes szabályait a 4/2008 (VIII. 1.) ÖM rendelet 9. §
tartalmazza. Védett természeti területen lévı erdıben – a kijelölt és a kiépített tőzrakó hely
kivételével – tőz gyújtásához a természetvédelmi hatóság engedélye is szükséges.
Fokozott tőzveszély esetén az erdészeti hatóság és/vagy az erdıgazdálkodásért felelıs miniszter
TŐZGYÚJTÁSI TILALMAT rendelhet el, melyrıl a közmédia is tájékoztatást ad. A
tőzgyújtási tilalommal érintett körzetekrıl ( megyékrıl) az erdészeti hatóság honlapján is lehet
tájékozódni.( https://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/erdo), de tájékoztat a www.erdotuz.hu
weboldal is. A tőzgyújtási tilalom a közzétételtıl a visszavonásig él!

II. Egyéb fontos információk
A tőzvédelmi szabályok megszegése esetén annak súlyosságát és következményeit mérlegelve a
felelıs személy(ekk)el szemben a tőzoltóság 10.000.000 Ft-ig terjedı tőzvédelmi bírságot szab
ki, melynek megfizetése a büntetıjogi, ill. a polgári felelısség, valamint a tőzvédelmi bírság
kiszabására okot adó szabálytalanság megszüntetésének kötelezettsége alól nem mentesít.
A tőzgyújtási tilalomra vonatkozó rendelkezések megsértése erdıvédelmi bírsággal sújtható.
Az észlelt tőzesetet haladéktalanul jelezni kell az adott megyei Katasztrófavédelmi igazgatóság
mőveletirányítási ügyeletére a 105-ös hívószámon.
Jogszabályi háttér:
•
•
•
•
•

28/2011.( XI.06.) BM rendelet az Országos Tőzvédelmi Szabályzatról
2009. évi XXXVII. törvény az erdırıl, az erdı védelmérıl és az erdıgazdálkodásról
4/2008. (VIII. 1.) ÖM rendelet az erdık tőz elleni védelmérıl
306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegı védelmérıl
önkormányzati rendeletek
Tőzmentes, szép tavaszt kívánunk mindenkinek!

